UCHWAŁA NR 491.XLIX.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zakazującej nieuczciwego handlu w oparciu
o decyzje o zajęciu pasa ruchu drogowego przez osoby niebędące przedsiębiorcami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz 559) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie „podjęcia uchwały zakazującej
nieuczciwego handlu w oparciu o decyzje o zajęciu pasa ruchu drogowego przez osoby niebędące
przedsiębiorcami” (PA.152.1.2022).
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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Załącznik do uchwały Nr 491.XLIX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 maja 2022 r.
Uzasadnienie
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową i gastronomiczną w obrębie Placu Ratuszowego
i niektórych ulic Starego Miasta w Jeleniej Górze złożyli w dniu 18 stycznia 2022 r. petycję o podjęcie
przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwały zakazującej nieuczciwego handlu w oparciu o decyzje o zajęciu
pasa ruchu drogowego przez osoby niebędące przedsiębiorcami (PA152.1.2022).
Petycja była analizowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Rozwoju. Ze względu
na brak kompetencji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w zakresie wprowadzenia, w formie prawa miejscowego,
rozwiązań prawnych regulowanych aktami prawnymi rangi ustawowej oraz załatwianych w trybie
postępowania administracyjnego (ustawa o drogach publicznych), Komisje Rady Miejskiej oceniały
wniosek zawarty w petycji pod kątem rozwiązań przewidzianych w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta. Stwierdzono, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Starego Miasta w Jeleniej Górze, uchwalony uchwałą nr 267.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 13 grudnia 2016 r., przewiduje ograniczenia w zakresie wykonywania działalności handlowej na
ulicach w obrębie Starego Miasta, wskazując jednocześnie miejsca, gdzie taka działalność może być
prowadzona.
Komisja Rozwoju, jak i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznały, że obowiązujące ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego są wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania zmian, które
prowadziłyby do całkowitego uniemożliwienia handlu na podstawie pozwoleń o zajęcie pasa drogowego.
Niezależnie od tego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego, w celu prowadzenia działalności handlowej w mieście, przewidzianej przez plan
zagospodarowania przestrzennego, powinny być wydawane z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców
i turystów, ale również z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorców w obrębie Starego Miasta. Wydawane przez Prezydenta Miasta zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego powinny brać pod uwagę zasady sprawiedliwego handlu, zgodnie z uzyskanym przez Miasto
Jelenie Góra certyfikatem „Miasto przyjazne dla sprawiedliwego handlu”.
Rada Miejska Jeleniej Góry po zapoznaniu się ze stanowiskiem wnoszących petycję oraz ze
stanowiskiem Komisji Rady Miejskiej opiniujących petycję, uznała petycję za nieuzasadnioną w zakresie
wprowadzenia zakazu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w obrębie Starego Miasta w Jeleniej
Górze. Równocześnie uznała za zasadne przestrzeganie zasad sprawiedliwego handlu przy wydawaniu
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych, uwzględniających w szczególności działalność
gospodarczą, prowadzoną przez przedsiębiorców w obrębie Starego Miasta w Jeleniej Górze.
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